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Sėkmė dėl partnerystės

Pratarmė
Miela vairuotoja! Mielas vairuotojau!
Savo įmonės vardu Jūs vykdote pervežimus, skirtus LKW WALTER. Todėl Jūs turite didelę įtaką tam, kokį
įspūdį mūsų klientai susidarys apie mūsų paslaugų kokybę. Tik Jūsų pagalba pasieksime, kad mūsų
klientai būtų patenkinti ir taip užtikrinsime ilgalaikį Jūsų bei mūsų užimtumą. Prisidėkite prie to savo draugiškumu, tvarkinga išvaizda ir sąžiningu elgesiu.
Mūsų vairuotojo žinyne mes susisteminome visus svarbiausius mūsų klientų aptarnavimo reikalavimus bei
pateikėme LKW WALTER darbo nurodymus. Išsamiau apie užsakymų įgyvendinimą rasite LOADS TODAY
mobiliojoje programėlėje prie atitinkamos siuntos ar mūsų pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu užsakyme.
Naudodami pateiktus QR kodus, galite peržiūrėti papildomą duomenų lapą bei mokymų vaizdo įrašus.
Atidžiai perskaitykite mūsų vairuotojo žinyną, visuomet turėkite jį vairuotojo kabinoje ir laikykitės
darbo nurodymų. Jeigu nesuprantate šio vairuotojo žinyno punktų, susisiekite su mumis. Atsakingą kontaktinį
asmenį rasite LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje prie atitinkamos siuntos ar pervežimo arba gabenimo
sunkvežimiu užsakyme.
Dėkojame už Jūsų darbą ir tikimės sėkmingo bendradarbiavimo.
Gero kelio Jums linki LKW WALTER komanda.

Peržiūrėta: 2021 m.sausio mėn
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1. Bendravimas su LKW WALTER
1.1.

Ryšio priemonės ir pasiekiamumas

Kiekviena LKW WALTER reguliariai naudojama transporto priemonė privalo turėti telematikos prietaisą
(GPS padėties nustatymo sistemą), prie kurio GEO koordinačių LKW WALTER turėtų prieigą ir teisę jas
apdoroti transporto planavimo tikslais.

Taip pat kiekvienas vairuotojas privalo turėti išmanųjį telefoną ir būti pasiekiamas darbo metu. Vairuojant
draudžiama valdyti telematikos prietaisą arba borto kompiuterį bei naudotis išmaniuoju telefonu –
net ir su laisvų rankų įranga.
Bendravimas tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų pirmiausia vykdomas LOADS TODAY mobiliąja programėle.

Instrukcijas apie ryšio priemonių naudojimą rasite skyriuje „Saugumas vairuojant“
(žr. 3.1. skyrių).
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1.2.

Skubus informavimas esant delsai (vėlavimui) ir nuokrypiams
nuo pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu užsakymo

Tikslus LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje ar pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu
užsakyme nurodytų terminų bei taip pat pakrovimo ir iškrovimo instrukcijos laikymasis yra labai
svarbios mūsų aptarnavimo kokybės sudedamosios dalys.
Delsos ir nuokrypio nuo planuotos eigos atveju mes esame pirmieji, su kuriais privalote susisiekti.
Krovėjas arba gavėjas jokiu būdu negali laikytis pervežimo užsakymo neatitinkančių instrukcijų be mūsų
sutikimo.
Nurodytais atvejais nedelsdami susisiekite su LKW WALTER kontaktiniu asmeniu ir
gausite tolimesnes instrukcijas. Atsakingą kontaktinį asmenį rasite LOADS TODAY
mobiliojoje programėlėje ar pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu užsakyme.

1.3.

Ryšys su išorinėmis pervežimų kontrolės įmonėmis

Vagystės riziką turinčių ir laiko atžvilgiu svarbių krovinių pervežimus nuolat stebi išorinės pervežimo kontrolės
įmonės. Pervežimo užsakyme suteikiama informacija ir duodamos tikslios instrukcijos.
Laikykitės šių išorinių partnerių nurodymų ir suteikite informaciją apie savo buvimo vietą, stovėjimo aikštelę,
poilsį ir t.t.

Esant neįprastiems nutikimams pervežimo metu nedelsdami informuokite pervežimo
kontrolės įmonę arba LKW WALTER kontaktinį asmenį.

LKW WALTER
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2. Patikra prieš kelionės pradžią
2.1.

Ar Jūs pasirengęs kelionei?

0,0 promilių – jokių narkotikų!
Griežtai draudžiama vykdyti savo veiklą, jeigu esate veikiamas alkoholio ir (arba) narkotikų. Vartodami
medikamentus atkreipkite dėmesį į galimą Jūsų vairavimo gebėjimų apribojimą.
Ar Jūs pailsėjęs?
Kelionę pradėkite tik tuomet, kai esate pailsėję ir pajėgūs. Atsiradus nuovargiui laiku darykite pertrauką.
Vairavimo laikas?
Laikykitės įstatymuose nurodytų darbo, vairavimo ir poilsio valandų.

2.2.

Pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu užsakymo turinys

Mūsų LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje ar pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu užsakyme
rasite visą pervežimo vykdymui svarbią informaciją:
Pakrovimo vietas
Iškrovimo vietas
Pakrovimo ir iškrovimo laikus
Informaciją apie prekes
Neutralizavimui ar muitinės procedūroms skirtus
nurodymus
Saugumo nurodymai, pavyzdžiui, saugaus transporto
priemonės stovėjimo automobilių stovėjimo aikštelėje
nurodymai
Su higiena, RVASVT ir aplinka susiję nurodymai
Specialūs kliento nurodymai ir daug daugiau

Prieš kelionę į pakrovimo vietą pasitikrinkite, ar galite laikytis visų instrukcijų be
išimčių. Jeigu kyla neaiškumų, kreipkitės į LKW WALTER kontaktinį asmenį, nurodytą
LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje bei pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu
užsakyme.
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2.3.

Ką tikrinate prieš kelionės pradžią?

Prieš kelionės pradžią kasdien patikrinkite transporto priemonės būklę, įrangą bei asmeninės
apsaugos priemones.
Patikros sąraše prieš kelionės pradžią išsaugokite rezultatą (žr. kitą puslapį).

Jeigu po patikros tolimesnė kelionė arba užsakymo vykdymas negalimas, nedelsdami
informuokite LKW WALTER kontaktinį asmenį.

LKW WALTER

Vairuotojo žinynas | 9

Šablonas

Patikros sąrašas – užpildyti prieš kelionės pradžią!
Vairuotojo vardas ir pavardė:

_______________________________________________________________

Valstybinis Nr.:

_______________________________________________________________

Vieta, data, laikas:

________________ / _______________________ / ____________________

Dokumentai
Transporto priemonės dokumentai
Vairuotojo pažymėjimas
Kelionės pasas arba asmens tapatybės kortelė
Vairuotojo leidimas
Prekių lydraščiai (jeigu pakrauta)
Išsilavinimo pažymėjimas (ES direktyva 2003/59/EB)
ADR mokymų pažymėjimas (jeigu būtina pervežimui)

Vilkikas ir puspriekabė
Oro ir elektros jungtys
Galimi nuotėkiai bakuose, alyvos vonelėse
Kabinos patikra:
Sėdynė
Vairo nustatymai
Saugos diržai
Galinio vaizdo veidrodėlis
Mirtino kampo kamera
Prietaisų skydelio rodmenys
Oro kondicionierius
Telematikos sistema
Dūmų detektorius
Alyvos ir antifrizo lygis, slėgio patikra, kuras
Stabdžių veikimas (darbiniai ir stovėjimo stabdžiai)
Priekinio stiklo švara ir įtrūkimai
Kėbulas: įtrūkimai, susidūrimo pažeidimai
Padangos (optinė patikra): būklė, slėgis, profilio gylis, rato veržlių fiksacija
Apšvietimas, įskaitant atsargines lempas, atšvaitus, posūkio lempas
Transporto priemonės ir krovinių skyriaus švara:
Sausa, švaru ir be kvapų
Be daiktų (pvz., pakrovimo įrenginiai ir t.t.)
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Balninis sukabinimas, atraminės kojelės
Tentas: uždengimas, sandarumas, ledo susidarymas ant stogo
Muitinės plomba, uždarymo plomba
Grindys: sugadinimai, išsikišę vinys
Krovinių tvirtinimas

Kartu vežama transporto priemonės įranga
Maž. 32–40 įkišamų kartelių (4–5 vienam laukui) | Išimtis: „Safe Curtain“ puspriekabės
Krovinių tvirtinimas
Maž. 20 įtempimo diržų
(ilgis maž. 8 m, LC 2500 daN, SHF 50 daN, STF 500 daN)
40 briaunų apsaugų
2 įtempimo kartelės
Pirmosios pagalbos rinkinys
Žibintuvėlis
Gesintuvas
Šluota, semtuvėlis, kibiras
Komplektas gedimų atvejams (2 avariniai trikampiai)
2 atraminės trinkelės
Atsarginė padanga
Pastumiamos kopėčios
Žiemos įranga
Pasirinktinai – ADR įranga: akių skalavimo buteliukai, nutekėjimo danga, rišamosios medžiagos ir kt.

Kartu vežamos asmeninės apsaugos priemonės
Apsauginis šalmas (EN 397) – kai kurie krovėjai reikalauja su dirželiu po smakru
Apsauginiai akiniai su šonine apsauga arba pilnos apsaugos akiniai (EN 166/EN166-3)
Apsauginė nosies burnos kaukė
Klausos apsauga (EN 352)
Kūną dengiantys rūbai – tai galioja ir šiltuoju metų laiku
Signalinė liemenė (EN 471)
Darbo pirštinės (EN 388)
Apsauginiai batai su plieniniais galiukais (EN 20345 S3)

LKW WALTER
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3. Vairavimas
Jūs vairuojate transporto priemonę iki 40 t bendrojo leistino svorio (kombinuotame transporte iki 44 t!)
Jūs esate „didžiausias, stipriausias ir sunkiausias eismo dalyvis“ gatvėje. Niekada nepamirškite galimų
rizikų ir pavojų bei nuolat vairuokite saugodami kitus.
Toliau pateikiamos instrukcijos, siekiant apsaugoti kitus eismo dalyvius, gabenamą krovinį ir mūsų aplinką nuo
pavojų.
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3.1.

Saugumas vairuojant!

Laikykitės kelių eismo taisyklių.
Kaip profesionalus vairuotojas Jūs esate pavyzdys kitiems
eismo dalyviams.
Laikykitės įstatymuose numatytų vairavimo ir poilsio valandų
pagal atitinkamos šalies galiojančias nuostatas.
Prisisekite saugos diržą!
Darbo metu įsijunkite išmanųjį telefoną.
Bet telefonu skambinkite tik pastatę transporto priemonę.
Kalbėjimas telefonu su laisvųjų rankų įranga vairavimo metu
nukreipia Jūsų dėmesį ir sukelia didelę avarijos riziką!
Net ir savo telematikos prietaisą bei borto kompiuterį
valdykite tik sustoję.
Važiavimo maršruto pasirinkimas:
Būtina griežtai laikytis LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje ar pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu
užsakyme nurodytų maršrutų! Jei maršrutas nėra nurodytas, už saugaus maršruto pasirinkimą esate
atsakingas Jūs. Rinkitės tiesioginius maršrutus pagrindinėmis gatvėmis.
Jeigu yra eismo kliūčių, jų galite išvengti važiuodami šalutiniais keliais. Naudodamiesi navigacijos
sistema atkreipkite dėmesį, kad kai kurios programos maršrutus skaičiuoja lengviesiems automobiliams,
o ne sunkvežimiams.

3.2.

Apsauga nuo vagysčių

Pervežant vagystės riziką turinčias prekes asmeninei Jūsų apsaugai ir krovinio apsaugai galioja
specialios apsaugos instrukcijos, kurių būtina laikytis kaip ir pervežimo arba gabenimo sunkvežimiais
užsakymo instrukcijų. Jas rasite A priede.

3.3.

Nuovargis!

Ar Jums sunku susikoncentruoti? Ar Jūs nuolatos keičiate sėdėjimo padėtį, rąžotės? Žiovaujate?
Jums sunku neužsimerkti?
Jeigu jaučiate pirmuosius nuovargio požymius, nerizikuokite ir laikykitės toliau pateikiamų patarimų:
Kuo skubiau sustokite saugioje vietoje!
Trumpai pamiegokite 15–20 minučių.
Gerkite pakankamai, geriausiai vandens arba mineralinio
vandens.
Keletą minučių pajudėkite šviežiame ore ir tik tuomet
tęskite kelionę, kai vėl būsite pajėgus.

LKW WALTER
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3.4.

Apsaugantis, saugus ir aplinką tausojantis vairavimas

3.4.1.

Apsaugantis ir saugus vairavimas

Apsaugančiu ir saugiu vairavimu laikomas gebėjimas teisingai įvertinti kelią, kitus eismo dalyvius ir eismo
situaciją, atpažinti pavojų, prieš jam iškylant.
Taip vairuosite apsaugančiai ir saugiai:
Pritaikykite greitį prie: kelio dangos, oro sąlygų,
kelio krypties ir kelio užimtumo
Laikykitės pakankamo atstumo
Laiku stabdykite
Važiuokite įjungtomis šviesomis, net ir dienos metu
Darykite pertraukas

3.4.2.

Aplinką tausojantis vairavimas

Aplinką tausojančiu vairavimu laikomas vairavimas, kai mažinamos dyzelinio kuro sąnaudos, kenksmingųjų medžiagų išmetimas bei triukšmas.
Taip vairuosite tausodami aplinką:
Prieš užvesdami variklį: Pasirinkite maršrutą, atlikite
nustatymus kabinoje (veidrodžiai, sėdynė ir kt.),
prisisekite saugos diržą.
Jeigu stovite, nepalikite veikiančio variklio.
Važiuokite planuodami į priekį ir venkite staigaus stabdymo
arba greitėjimo manevrų, reikalaujančių daug degalų.
„Išjunkite variklį“ prieš nuleistas geležinkelių užtvaras,
kamštyje, pakrovimo ir iškrovimo metu ir poilsio metu.
Kiekvieną kartą pildamiesi degalus patikrinkite padangų slėgį.
Važiuokite mažu greičiu, taip sutaupysite dyzelinio kuro, taupysite variklį ir sumažinsite triukšmą.
Asmenines šiukšles išmeskite artimiausioje šiukšlinėje, jas rūšiuokite.
Kompetentingai pašalinkite plastikines atliekas (pvz., granulių likučius)
Transporto priemonę valykite tik sertifikuotose automobilių plovyklose.
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3.4.3.

Ką suteikia apsaugantis, saugus ir aplinką tausojantis vairavimas?

LKW WALTER ypač vertina Jūsų bei kitų eismo dalyvių saugumą bei aplinkos tausojimą.
Jūs bei Jūsų įmonė turėsite naudos iš apsaugančio, saugaus ir aplinką tausojančio vairavimo:
Jūsų važiavimo komforto didinimas
Stresinių situacijų mažinimas
Sumažinta avarijų ir žalos rizika (mažesnės draudimo įmokos)
Išlaidų taupymas (dyzelinis kuras, mažesni padangų ir stabdžių susidėvėjimas)
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4. Pakrovimas ir iškrovimas
4.1.

Registracija pakrovimo ir iškrovimo vietoje

Įvažiuoti ir įeiti į įmonės teritoriją galima tik su atitinkamu leidimu, išduotu atitinkamo įmonės
personalo. Įvažiavimo leidimą gausite įmonės registratūroje.
Prisiregistruokite pakrovimo vietoje, pateikę šią informaciją
arba dokumentus:
Užsakymo Nr.
Transporto priemonės valstybinį Nr.
Transporto priemonės dokumentus
Asmens tapatybę įrodantį dokumentą
(pasas, asmens tapatybės kortelė arba DIDb kortelė)
Vairuotojo pažymėjimą
Pagal situaciją, Išsilavinimo pažymėjimą
(ES direktyva 2003/59/EB)

Registracijai iškrovimo vietoje Jums papildomai reikės šių
krovinio dokumentų:
Prekių lydraščių pagal pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu
užsakymą (važtaraščiai, sąskaitos, veterinarinės pažymos ir kt.)
CMR važtaraštčio
Visų muitinės lydraščių

Jeigu reikalaujama, pakrovimo ir iškrovimo vietoje privalote parodyti savo asmenines apsaugos priemones.
Atkreipkite dėmesį į specialias neutralizavimo nuostatas pervežimo užsakyme (žr. skyrių 4.3.4. Neutralus
procesas).
Krovinys gali būti iškrautas tik LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje ar pervežimo
arba gabenimo sunkvežimiu užsakyme nurodytu adresu. Jo jokiu būdu negalima
perduoti nežinomiems asmenims, kurie Jums prisistato kaip gavėjo atstovai arba
apsaugos personalas!

4.1.1.

Bendravimas pakrovimo ir iškrovimo vietose

Geras susikalbėjimas su pakrovimo ir iškrovimo vietos personalu yra svarbi sąlyga siekiant saugiai ir be jokių
kliūčių atlikti Jūsų vykdomus darbus.
Siekdami palengvinti Jūsų bendravimą su kontaktiniais asmenimis, mes Jums B priede pateikiame svarbių
sąvokų sąrašą vokiečių ir anglų kalbomis, kurios naudojamos bendraujant.
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4.1.2.

Pranešimas apie pakrovimą ir iškrovimą LKW WALTER

Naudojant LOADS TODAY mobiliąją programėlę pakrovimo ir iškrovimo laikai automatiškai
pranešami LKW WALTER.
Esant nesklandumams, iš karto po pakrovimo ar iškrovimo
kreipkitės į savo LKW WALTER kontaktinį asmenį.
Tiesioginį atsakingo transporto vadybininko telefoną rasite
LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje ar pervežimo arba
gabenimo sunkvežimiu užsakyme ►tel. +43 5 7777-0

4.2.

Įmonės ir saugos nuostatai pakrovimo ir iškrovimo vietose

Prieš įvažiuodami į įmonės teritoriją susipažinkite su įmonės saugos nuostatomis ir jų laikykitės
be jokių išimčių! Daugelyje gamyklų yra parengtos atskiros informacinės brošiūros arba yra rodomas
trumpametražis filmas
LKW WALTER vaizdo klipai:
Asmeninės apsaugos priemonės (AAP)
Saugumo taisyklės gamyklos teritorijoje
https://goo.gl/QJ57aW

Jeigu nesilaikote šių nuostatų pakrovimo arba iškrovimo vietoje, rizikuojate gauti
įspėjimą, baudą arba draudimą įvažiuoti į įmonės teritoriją. Jeigu yra grubių nusižengimų, mes pasiliekame sau teisę uždrausti Jums arba Jūsų įmonei dirbti.

4.2.1.

Patikros punktai

LKW WALTER visoje Europoje yra įsteigusi „patikros punktus“ (patikros ir aptarnavimo centrai).
Juose Jūsų transporto priemonė ir įranga tikrinami prieš pakrovimą pas klientus, kurie turi padidintus saugumo standartus. Be to, Jūs būsite informuojami apie specialias įmonės ir saugumo nuostatas pakrovimo
ir iškrovimo vietose.
Jeigu Jūsų asmeninės apsaugos priemonės ir transporto priemonės įranga nėra pilna, vietoje
galite nusipirkti trūkstamas priemones ir įrangos dalis. Ar būtina važiuoti į patikros punktą, nurodyta
LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje ar pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu užsakyme. Šio nurodymo
būtina griežtai laikytis.
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4.2.2.

Asmeninės apsaugos priemonės

Šie ženklai nurodo nuolat dėvėti asmenines apsaugos priemones visoje įmonės
teritorijoje.
Net ir lydintieji vairuotojai (jeigu tokie yra) privalo dėvėti asmenines apsaugos priemones
ir laikytis įmonės bei saugumo nuostatų:

Apsauginis šalmas (EN 397) –
kai kurie krovėjai reikalauja su dirželiu po smakru

Apsauginiai akiniai (EN 166/EN166-3)

Apsauginė nosies burnos kaukė

Klausos apsauga (EN 352)

Kūną dengiantys rūbai –
tai galioja ir šiltuoju metų laiku

Signalinė liemenė (EN 471)

Darbo pirštinės (EN 388)
Darbo metu būtina nusiimti papuošalus, pavyzdžiui, žiedus ir laikrodžius
(pavojus susižeisti).

Apsauginiai batai su plieniniais galiukais
(EN 20345 S1 – kai kurie krovėjai reikalauja pasirinktinai EN 20345 S3)
Net ir šiltuoju metų laiku griežtai draudžiama avėti atvirus batus, pavyzdžiui,
sandalus arba šlepetes!
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4.2.3.

Saugus ir atsakingas elgesys

Pakrovimo ir iškrovimo vietose visoje įmonės teritorijoje
būtina griežtai laikytis šių draudimų.
Rūkymas – tai galioja ir vairuotojo kabinose bei el. cigaretėms
Darbas su atvira liepsna
Fotografavimas ir filmavimas
Išmaniųjų telefonų naudojimas
Keleivių ėmimas (išskyrus įgaliotus profesionalius vairuotojus,
pavyzdžiui, mokymo tikslais)
Gyvūnų vežimas
Pavojingų medžiagų vežimas vairuotojo kabinoje
Nesinaudokite jokiomis pakrovimo ir iškrovimo vietos
darbo priemonėmis (pavyzdžiui, šakiniu krautuvu).
Kai kurie šių draudimų (pavyzdžiui, rūkymas, atvira ugnis ir kt.)
galioja ir automobilių statymo aikštelėje prieš įvažiavimą į įmonę.

Taip pat būtina griežtai laikytis šių nurodymų:
Vykdykite įmonės darbuotojų ir apsaugos personalo nurodymus.
Venkite diskusijų su pakrovimo ir iškrovimo personalu.
Savo pažymėjimą visada nešiokite matomoje vietoje. Draudžiama eiti arba važiuoti uždarose zonose,
pažymėtose draudimų lentele „Draudžiama įeiti“.
Net ir įmonės teritorijoje galioja kelių eismo taisyklės. Paisykite kelio ženklų ir laikykitės įmonės teritorijoje
nustatyto didžiausio leistino greičio. Važiuokite tik nurodyta arba pažymėta kelio juosta.
Transporto priemonę statykite tik pažymėtose statyti skirtose vietose.
„Išjungti variklį“, kai transporto priemonė pastatyta ir avariniu atveju (pavyzdžiui, esant dujų ir (arba)
gaisro pavojaus signalui).
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Prieš pakrovimą ir iškrovimą transporto priemonę nuo
nuriedėjimo apsaugokite atraminėmis trinkelėmis.
Jeigu reikalaujama, transporto priemonės raktą perduokite
įmonės personalui.
Pasidomėkite įmonės saugumo įrenginiais (gesintuvais,
avariniais išėjimais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir kt.).
Pakrovimo arba iškrovimo procesą stebėkite iš saugios vietos.
Jeigu Jūs nedalyvaujate pakrovimo metu, jam pasibaigus
patikrinkite, ar viskas tvarkingai sudėta ir krovinys užfiksuotas.
Darbus stenkitės atlikti stovėdami ant žemės (uždėti ar nuimti
tentą, nustatyti šonines karteles, krovinio tvirtinimo priemones
ir kt.) (pagal 2009/104/EB).
Jeigu tai neįmanoma, naudokite tvirtas kopėčias arba krovimui
skirtą pakylą. Griežtai draudžiama lipti ant krovinio arba transporto priemonės korpuso! Jokiu būdu nešokite iš savo
kabinos, nuo kopėčių arba puspriekabės.
Laikykitės krovinių tvirtinimui taikomas atitinkamos šalies
įstatymų nuostatas.

Jeigu kyla susikalbėjimo problemų arba nesutarimų pakrovimo arba iškrovimo vietoje,
susisiekite su LKW WALTER kontaktiniu asmeniu. Jis nedelsiant padės išsiaiškinti
situaciją.

4.2.4.

Nurodymai apie galimus pavojaus ir rizikos šaltinius

Labai dažnai mus pasiekia pranešimai apie nelaimingus nutikimus arba pavojingas situacijas pakrovimo
ir iškrovimo vietose bei susidūrimus su šakiniais krautuvais, asmenų sužalojimus krovinio pakrovimo ir
iškrovimo metu arba laipiojant krovinio tvirtinimo metu.
Jūs kasdien esate įtraukiami į pakrovimo ir iškrovimo procesus pas tiekėjus ir klientus traukinių ir keltų
terminaluose ir galite atpažinti bei įvertinti galimai pavojingas situacijas.
Aktyviai informuokite savo LKW WALTER kontaktinį asmenį apie galimus pavojaus
šaltinius ir pavojingus įvykius (beveik nutikusius nelaimingus įvykius). Taip Jūs labai
prisidėsite prie nelaimingų įvykių išvengimo.
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4.3.

Dokumentų tvarkymas

4.3.1.

Krovinio dokumentai pakraunant

Kiekvienas krovinys turi turėti CMR važtaraštį. CMR važtaraštį privalo užpildyti siuntėjas arba Jūs.
Patikrinkite, ar krovinys atitinka duomenis važtaraštyje bei mūsų pervežimo užsakyme (pakuočių skaičius,
sužymėti ženklai / numeriai ir svoris). Taip pat patikrinkite krovinio išorę ir ar nėra galimų pakuotės pažeidimų.

Papildomai važtaraštyje nurodykite:
Savo įmonės kaip vykdančiojo vežėjo pavadinimą
Atvykimo dieną su atvykimo laiku
Išvykimo dieną su išvykimo laiku
Padėklų keitimą (jeigu nurodyta)
Plombos numerį
Galimas išimtis, pavyzdžiui, klaidingas kiekis, prekės pažeidimai pakrovimo metu ir kt.
Papildomus, siuntėjo pateiktus pervežimo dokumentus, pavyzdžiui, sąskaitas, krovinių sąrašą, sertifikatus
ir kt., saugokite kartu su važtaraščiu.
Jeigu įmanoma, informaciją apie išimtis arba prastovas liepkite patvirtinti antspaudu
ir parašu. Jeigu siuntėjas atsisako patvirtinti Jūsų pastabas, nedelsdami mus
informuokite prieš išvažiuodami iš pakrovimo vietos.
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4.3.2.

Krovinio dokumentai iškraunant

Krovinys turi būti pristatomas kartu su CMR važtaraščiu. Gavėjui perduokite visus krovinio dokumentus, išskyrus „Neutralus procesas“, žr. skyrių 4.3.4.
Važtaraštyje nurodykite:
Atvykimo dieną su atvykimo laiku
Išvykimo dieną su išvykimo laiku po įvykusio iškrovimo
Padėklų keitimą (jeigu nurodyta)
Galimas išimtis, pavyzdžiui, klaidingas kiekis, prekės pažeidimai iškrovimo metu ir kt.
Gavėjas apie krovinio gavimą CMR važtaraštyje privalo patvirtinti antspaudu, parašu ir data.
Taip pat važtaraštyje DIDŽIOSIOMIS raidėmis privalo būti nurodyta pasirašiusiojo pavardė. Neįskaitomas
parašas yra nepakankamas patvirtinimas.

Iš karto po iškrovimo LOADS TODAY mobiliąją programėle įkelkite patvirtintą CMR
važtaraštį į mūsų sistemą.

4.3.3.

Deklaravimas muitinėje

Perveždami tarp ES valstybių ir ne ES valstybių tiksliai vykdykite
mūsų nurodymus dėl deklaravimo muitinėje.
Juos rasite LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje ar pervežimo
arba gabenimo sunkvežimiu užsakyme (importo arba eksporto
muito mokėjimas, muitinės dokumentai, pervažiavimas per sieną,
jeigu nurodyta ir kt.).

4.3.4.

Neutralus procesas

Vykdydami kiekvieną neutralų užsakymą, tiksliai laikykitės mūsų rašytinių nurodymų, pateiktų
LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje ar pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu užsakyme
(dokumentų keitimas, naujas CMR važtaraščio išdavimas ir kt.).
Jeigu nurodyta „Neutralus pakrovimas“, siuntėjas negali sužinoti tikrojo iškrovimo adreso.
Jeigu nurodyta „Neutralus iškrovimas / pristatymas“, prekių gavėjas negali sužinoti tikrosios
prekių kilmės.
Jeigu nurodyta „Neutralus pakrovimas ir iškrovimas“, siuntėjas negali sužinoti iškrovimo adreso,
o gavėjas krovinio kilmės.
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4.4.

Įmonės ir muitinės plombų naudojimas

4.4.1.

Įmonės plombos

Jeigu krovėjas krovinių patalpą uždaro įmonės plomba, ją būtina saugoti iki gavėjo. Plombos
numerį nurodykite važtaraštyje!
Plombą nuimti galima tik dalyvaujant gavėjui. Išimtis yra pakeliui vykdytos kontrolės, tikrinant krovinio
pritvirtinimą, jeigu delsti būtų pavojinga.

4.4.2.

Muitinės plombos

Jeigu pakrovimo arba procedūrų atlikimo vietoje krovinio patalpa uždaroma su muitinės plomba,
ji turi būti saugoma iki kitos priimančios muitinės arba iškrovimo vietos.
Plombos numerį nurodykite važtaraštyje.
Plombą pašalinti galima tik dalyvaujant policijai, muitinės darbuotojui arba įgaliotam asmeniui. Muitinės
dokumentuose įstaiga privalo pažymėti atitinkamas pastabas arba informaciją apie muitinės išėmimus.

4.4.3.

Patikros kelyje

Po krovinio patikros kelyje policija arba muitinė turėtų krovinio
patalpą vėl užplombuoti.
Taip pat įstaiga turėtų patvirtinti apie originalios plombos nuėmimą
važtaraštyje ir muitinės dokumentuose ir nurodyti naują plombos numerį.
Jeigu įstaiga nepakeičia įmonės plombos, reikalaukite patvirtinimo
važtaraštyje.

LKW WALTER
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4.5.

Krovinių tvirtinimas

4.5.1.

Jūsų užduotys ir atsakomybė

Kaip vairuotojas Jūs esate tas, kuris atlieka krovinio tvirtinimą. Jūs esate ir pirmasis įstaigų kontaktinis
asmuo, jeigu nustatomas netinkamas krovinio tvirtinimas arba nutinka nelaimingas įvykis dėl netinkamo
krovinio tvirtinimo.
Kiekvieną krovinį būtina pakrauti ir tvirtinti taip, kad jis, net ir stipriai stabdant, atliekant staigius
išvengimo manevrus arba esant blogoms kelio sąlygoms, nenuslystų, nenukristų ir nesiritinėtų.
Jeigu krovinio tvirtinimo metodo nepavyksta parinkti dėl krovinio struktūros (pavyzdžiui, pakuotės, svorio
centro), krovėjo prašykite instrukcijų dėl pakankamo krovinio tvirtinimo.

Be to, Jūs privalote imtis šių priemonių:
Krovinio paskirstymo ir tvirtinimo patikra prieš kelionės pradžią.
Jūs privalote patikrinti, net jeigu kitas asmuo pakrovė transporto priemonę.
Pakrovę ir pritvirtinę krovinį, atlikimą dokumentuokite LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje.
Padarykite mažiausiai nuo dviejų iki daugiausiai aštuonių įtikinamų nuotraukų.
Tai ypač galioja prekėms, kurių tvirtinimas yra „kritiškas“, tokioms kaip plienas, metalai, vamzdžiai, ritiniai,
aštriabriauniai ir sunkūs produktai, mašinos ir komponentai iš metalo ir betono.
Jeigu kalbama apie užplombuotą puspriekabę, ją galima atidaryti pasitarus su LKW WALTER kontaktiniu
asmeniu, jeigu delsti būtų pavojinga. Tai negalioja muitinės plomboms!
Vairavimo būdas privalo būti pritaikytas kroviniui.
Atkreipkite dėmesį į krovinio tvirtinimo ypatumus vežant kombinuotuoju transportu (žr. 4.5.3. ir 6.2.8.
skyrius).
Krovinio tvirtinimas privalo būti užtikrinamas net trumpo važiavimo metu įmonės teritorijoje.
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4.5.2.

Jėgų įtaka kroviniui kelių transporte

Esant įprastoms važiavimo aplinkybėms (tam priskiriama stiprus stabdymas, greitėjimas, išvengimo manevrai
ir blogos kelio dangos sąlygos), krovinį veikia didžiulės jėgos.
Pavyzdys: 0,5 G į šoną reiškia, kad 10 t svorio krovinys gali spausti tentą iki 5 t jėga: 0,5 G = 50 % savojo
svorio.
Jėgų įtaka kelių transporte
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4.5.3.

Jėgų įtaka kroviniui kombinuotajame transporte

Dėl vagonų stumdymo stotyse ir ritinėjimo judesių laivuose krovinį veikia didesnės jėgos nei važiuojant
gatvėmis.
Dėl to, pervežant kombinuotajame transporte, būtinos didesnės krovinio tvirtinimo priemonės,
viršijančios nurodytus punktus.
Kadangi puspriekabės vagone gali būti pakrautos ir prieš važiavimo kryptį, krovinį būtina apsaugoti
ir nuo nuslydimo atgal.
Atkreipkite dėmesį į optimalų svorio paskirstymą puspriekabėje, venkite krovinio svorio centro priekyje
arba gale!
Prieš kiekvieną perdavimą terminale (uoste) arba kiekvieną kartą perimdami puspriekabę, dar kartą
patikrinkite, ar krovinys pritvirtintas teisingai (pavyzdžiui, pakankamai įtempti įtempimo diržai).
Jėgų įtaka kombinuotajame transporte – traukinys

Jėgų įtaka kombinuotajame transporte – laivas
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4.5.4.

Krovinio tvirtinimo rūšys ir praktiniai pavyzdžiai

Kinematinis krovinio jungimas
Jeigu naudojamas kinematinis krovinio jungimas, krovinys kraunamas tiesiogiai ir nepaliekant jokių skylių prie
krovinių patalpos ribų (pavyzdžiui, priekinės sienos, šono, rungo ir kt.). Kinematinis krovinio jungimas XL
puspriekabėms laikomas ypač efektyviu krovinio tvirtinimo metodu.

Kinematinis krovinio jungimas:
Apsaugojimas padėklais važiavimo kryptimi

Kinematinis krovinio jungimas: Tvirtinimas šonuose saugos arba
šoniniais diržais

Jei tai dėl krovinio struktūros neįmanoma, kinematinis jungimas galimas naudojant įtempimo diržus ir pagalbines priemones. Kinematinis krovinio tvirtinimo metodas įtempimo diržais yra, pavyzdžiui, kryžminis tvirtinimas
ir tvirtinimas šuolinėmis kilpomis, priekinėmis arba apjuosiančiomis kilpomis.

Kinematinis krovinio jungimas:
Kryžminis tvirtinimas su keturiais padėklais

Kinematinis krovinio jungimas:
Keturių padėklų tvirtinimas šuolinėmis kilpomis

Dinaminis krovinio tvirtinimas
Jeigu naudojamas dinaminis krovinio tvirtinimas, krovinį tvirtinant prie grindų, padidinama krovinio svorio jėga
ir tokiu būdu užtikrinamas didesnis krovinio pritvirtinimas.

Dinaminis krovinio tvirtinimas:
Tvirtinant prie grindų, kuo mažesnis kampas, tuo labiau mažėja diržų įtempimo galia
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Kombinuotas krovinio tvirtinimas
Krovinį tvirtinant kombinuotai, kombinuojami kinematinio ir dinaminio tvirtinimo būdai. Krovinys, pavyzdžiui,
kraunamas prie priekinės sienos ir kinematiškai bei dinamiškai tvirtinamas įtempimo diržais. Šis krovinio
tvirtinimo metodas dažnai naudojamas praktikoje.

Kombinuotas krovinio tvirtinimas:
Kinematinis tvirtinimas prie priekinės sienos, tvirtinant prie grindų

Tvirtinimo šuolinėmis ir priekinėmis kilpomis derinys į priekį bei
tvirtinimas prie grindų į šoną, įsk. neslystančius kilimėlius

Apsauga kombinuotajame transporte – pirmyn, į šoną ir atgal, naudojant neslystančius kilimėlius

Čia pateikti paveikslėliai yra simboliniai paveikslėliai. Informaciją su konkrečiais praktiniais pavyzdžiais pagal EN 12195--1 apie įvairius krovinio tvirtinimo metodus įvairioms produktų grupėms
rasite kaip atsisiunčiamą medžiagą LOADS TODAY adresu www.lkw-walter.com arba
gausite ją tiesiogiai iš LKW WALTER kontaktinio asmens.

Jeigu Jums krovinio tvirtinimas atrodo nepakankamas dėl jo struktūros, likite vietoje
ir susisiekite su LKW WALTER kontaktiniu asmeniu. Jis Jums nedelsiant padės
išsiaiškinti situaciją su krovėju.
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4.6.

Žala arba neteisingi kiekiai pakraunant ir iškraunant

4.6.1.

Ką man tikrinti pakraunant?

Krovinio atitiktis su LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje
ar pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu užsakyme pateiktais
duomenimis
Krovinio atitiktis su važtaraštyje pateiktais duomenimis
(žr. 4.3.1. skyrių)
Duomenų važtaraštyje atitiktis su LOADS TODAY mobiliosios
programėlės ar pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu
užsakymo turiniu
Išorinė krovinio arba pakuotės būklė (drėgmės sukelti
pažeidimai, maišų plyšimas ir kt.)

4.6.2.

Ką man tikrinti iškraunant?

Galimi įmonės arba muitinės plombos, arba muitinės lyno
pažeidimai
Krovinio ir pakuotės išorinė būklė bei galimai pervežant
atsiradę pažeidimai
Krovinio atitiktis su važtaraščio turiniu, žr. 4.3.2. skyrių
Galimi pažeidimai gavėjo vykdomo iškrovimo metu

4.6.3.

Ką man daryti, esant pažeidimams, neteisingam kiekiui ir
kitiems nuokrypiams?

Visus nuokrypius arba sąlygas nurodykite važtaraštyje.
Važtaraštyje patikrinkite, ar gavėjo pastabos apie pervežimo metu sukeltą žalą ir (arba)
neteisingą kiekį yra teisingos.
LOADS TODAY mobiliąja programėle nedelsdami mus informuokite apie pervežimo metu
sukeltą žalą arba neteisingą kiekį.
Palaukite pakrovimo ar iškrovimo vietoje, kol iš mūsų gausite kitus nurodymus.

Jeigu pakrovimo ar iškrovimo metu negalima krovinio patikra ar skaičiavimas,
apie tai taip pat nurodykite važtaraštyje.

LKW WALTER
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4.7.

Atsargūs veiksmai su kroviniu

Pervežimo metu Jūs esate atsakingas už pakrautą krovinį. Elkitės atsargiai su Jums patikėtu kroviniu.

4.8.

Krovinio perkrovimas

Griežtai draudžiama be mūsų nurodymo perkrauti krovinį ar juo manipuliuoti. Esant avarinei situacijai (pavyzdžiui, techniniams trūkumams, transporto priemonės avarijai ir t.t.) privalote gauti mūsų sutikimą perkrauti.

4.9.

Svorio kontrolė

Jūs esate atsakingas už didžiausio leistino bendrojo tonažo ir ašių apkrovos laikymąsi. Jeigu Jūsų transporto
priemonė pakrovimo vietoje nebus sveriama, patikrinkite bendrąjį svorį pagal transporto priemonės krovinio
dokumentus ir siuntėjo važtaraštyje nurodytus svorio duomenis.

Jeigu kyla neaiškumų, prieš išvykdami iš pakrovimo vietos susisiekite su
LKW WALTER kontaktiniu asmeniu.

4.10. Puspriekabės valymas
Švarios puspriekabės, ypač švariai iššluotas pakrovimo plotas, yra svarbi mūsų paslaugų sudedamoji
dalis. Tai yra pagrindinė sąlyga higieniškam, nuo užkrėtimų apsaugotam krovinio pervežimui. Krovinių užsakymuose atkreipkite dėmesį į specialius klientų reikalavimus dėl RVASVT (rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų
valdymo taškų), angl. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).
Jokiu būdu į pakrovimą nevažiuokite su nešvaria puspriekabe.
Po iškrovimo pasirūpinkite švariai iššluotu pakrovimo plotu!
Kompetentingai pašalinkite šiukšles ar prekių atliekas
(pvz., plastikines granules).
Krovinio skyrius turi būti švarus, sausas, be kvapų bei ankstesnio krovinio likučių arba kitų daiktų.
Kombinuotojo transporto puspriekabėse stabilius sumontuotus
įtempimo diržus ir terkšles pastumkite į šoną.

Jeigu puspriekabės išorė yra labai nešvari, susisiekite su LKW WALTER kontaktiniu
asmeniu ir susitarkite dėl valymo laiko įgaliotoje plovykloje.
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5. Veiksmai avarinės situacijos metu
5.1.

Avarija (nelaimingas įvykis)

Ką reikia daryti, įvykus nelaimei (avarijai):
Visų pirmą apsirenkite signalinę liemenę, po to apsaugokite
avarijos vietą. Paisykite savo paties saugumo.
Įsitikinkite, ar nesužeisti asmenys ir, jeigu reikia, pašalinkite
juos iš pavojaus zonos.
Nedelsdami praneškite operatyviniams darbuotojams ir su
jais bendradarbiaukite. Visų Europos pagalbos telefono
numerių sąrašą rasite 5.3. skyriuje.
Nedelsiant susisiekite su LKW WALTER kontaktiniu asmeniu.
Įvykus nelaimei (avarijai), kai vežamas pavojingas krovinys,
operatyviniams darbuotojams perduokite „Raštiškas
instrukcijas“ (nelaimingų įvykių atmintines).
Jeigu nelaimė (avarija) įvyko įmonės teritorijoje, nedelsdami
informuokite įmonės personalą ir laikykitės jų nurodymų.
Pasigirdus įspėjamajam signalui Jūsų buvimo įmonės
teritorijoje metu, laikykitės įmonės nuostatų ir įmonės
personalo instrukcijų.
Užsirašykite visą susijusią informaciją, kuri būtų Jums
naudinga vėliau atliekant žalos nustatymą, pavyzdžiui,
iudininkai, nelaimingo įvyko eiga, greitis, oro ir eismo sąlygos
ir kt., jeigu to dar nėra policijos pranešime apie nelaimingą
įvykį.

5.2.

Vagystė (užpuolimas)

Jeigu stovėjimo metu pastebėjote įtartinus asmenis, kurie įtartinai juda aplink Jūsų transporto
priemonę arba krapštinėjasi, laikykitės šių saugumo taisyklių:
Niekuo nerizikuokite. Asmeninio saugumo sumetimais venkite konfrontacijos su įtartinais asmenimis.
Svarbiausia – Jūsų sveikata!
Atkreipkite į save dėmesį spausdami garso, šviesos signalus ir įjungdami avarinės šviesos signalizaciją.
Iškvieskite skubią pagalbą. Visų Europos pagalbos telefonų numerius rasite 5.3. skyriuje.
Užveskite variklį ir pabandykite išvažiuoti iš pavojingos zonos.
Jeigu esate ne transporto priemonėje, nedelsdami skambinkite pagalbos telefonu ir susiraskite
saugią vietą.

Po vagystės (užpuolimo) nedelsdami susisiekite su LKW WALTER kontaktiniu asmeniu.
Po Jūsų skambučio bus vykdomas įvykiui numatytas LKW WALTER avarinis planas.

LKW WALTER
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5.3.

Pagalbos tarnybų numeriai Europoje
Pagalbos tarnybų numeris Europoje 112 yra nemokamas ir net už
šalies ribų veikiantis pagalbos telefono numeris.
Visose 27 ES valstybėse bei Andoroje, Azerbaidžane, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove, Didžioji Britanija, Gruzijoje, Juodkalnijoje, Norvegijoje,
Rusijoje, Šveicarijoje, Serbijoje, Turkijoje ir Ukrainoje galioja Europos
pagalbos telefonas.

Pagalbos telefonas kitose valstybėse:
Priešgaisrinė tarnyba

Greitoji pagalba

Policija

Albanija

128

127

129

Armėnija

101

103

102

Kazachstanas

101

103

102

Kirgizija

101

103

102

Makedonija

193

194

192

Moldova

901

903

902

Turkmėnistanas

02

03

01

Uzbekistanas

101

102

103

Baltarusija

101

103

102

Šalis

Šaltinis: https://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_telephone_number

5.4.

Medicinos pagalba vairuotojams
„DocStop“ vairuotojams nori paprastai ir greitai suorganizuoti
medicininę priežiūrą.
LKW WALTER palaiko iniciatyvą „DocStop“ didesniam saugumui ir geresnei
sveikatos apsaugai. Turėdami ūmius ligos simptomus skambinkite į nemokamą „DocStop“ „karštąją liniją“. ► Telefonas: 008000 36 27 867

5.5.

Pagalba transporto priemonių gedimo ir techninės
priežiūros metu
LKW WALTER partneriams pasisekė. Nes gedimų, remonto arba
techninės priežiūros metu TRUCK BUDDY turi sprendimą.
Pasinaudokite puikiomis sąlygomis ir greitu įgyvendinimu daugiau kaip
3 000 dirbtuvių ir padangų partnerių Europoje.
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5.6.

Pandemija (higienos priemonės)

Laikykitės mažiausiai dviejų
metrų atstumo nuo kitų
žmonių

Jei turite ligos simptomų,
pasakykite savo viršininkui
ir eikite pas gydytoją

Niekam nespauskite
rankos

Įlipę ir prieš išlipdami
dezinfekuokite rankas

Už vairuotojo kabinos ribų
dėvėkite apsauginę nosies
burnos kaukę ir pirštines

Reguliariai valykite visus
dažnai liečiamus paviršius
kabinoje ir už jos ribų

Reguliariai vėdinkite
vairuotojo kabiną

Jei įmanoma, pakrovimo
ir iškrovimo vietoje likite
vairuotojo kabinoje

Pasirašykite krovinio
dokumentus savo rašikliu

Laikykitės transportavimo
užsakyme pateiktų nurodymų
ir pakrovimo bei iškrovimo
vietų saugos taisyklių

LKW WALTER pandemijos protrūkio atvejui (= už šalies ribų siekianti infekcinė liga) turi avarinį planą.
Būtinas saugumo priemones, elgesio taisykles ir konkrečias instrukcijas gausite iš savo LKW WALTER
kontaktinio asmens ir rasite LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje.

LKW WALTER
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6. Kombinuotasis transportas –
nurodymai sunkvežimių
vairuotojams

6.1.

Vilkiko įranga

Puspriekabių gabenimui Jūsų vilkikas privalo atitikti šiuos techninius standartus:
Elektroninė stabdžių sistema (EBS)
Balninio tvirtinimo aukštis standartinėms puspriekabėms 1,150 mm
Balninio tvirtinimo aukštis „Mega“ puspriekabėms 950 mm
Kasdien prieš kelionės pradžią pasitikrinkite pasiimamus dokumentus, puspriekabę,
savo vilkiką ir įrangą. Jeigu kyla neaiškumų, kreipkitės į LKW WALTER kontaktinį
asmenį, nurodytą LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje bei pervežimo arba
gabenimo sunkvežimiu užsakyme.

6.2.

Mūsų puspriekabių priežiūra

6.2.1.

Būklės patikra perimant puspriekabę

Prieš perimdami mūsų puspriekabes patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų pagal šiuos
punktus (kai puspriekabė pakrauta, kiek įmanoma).
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Būtina tikrinti:

Detaliau:

Kėbulas

Rėmas, skersiniai įtempimai, skersinės sijos, priekinė siena,
borto siena

Stogas

„Edscha“ tentas, bėgiai, viršutinis diržas, plyšiai, skylės, stogo tvirtinimas prie priekinės sienos (stogo lynas ir stogo gaubto tvirtinimas)

EBS, ABS jungtys

Nešvarios, sulankstytos, surūdijusios ar išplėštos jungtys, nutraukti
apsauginiai dangteliai, įspėjamosios lemputės kabinoje

Tvirtai sumontuoti įtempimo diržai ir
terkšlės

Skaičius: po 20 vnt.
Disponavimas, susidėvėjimas, pažeidimai

Galinės durys

Gumbai, įbrėžimai, durų užraktai

Apšvietimo įranga

Gedimai, perdegusios lemputės

Tentas

Plyšiai, skylės, tento įtempimo diržai, brezento įtempimo kartys,
įtempimo mechanizmas

Padangos ir ratlankiai

Bendra būklė, projektoriaus gylis,
padangų oro slėgis - 9 barai!

Šoninė / galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

Bendra būklė, skląsčiai

Įkišamosios kartelės

Bendra būklė, vienai puspriekabei ne mažiau 32 vnt.
Išimtis yra „Safe Curtain“ puspriekabės, kurios turi specialų krovinių
tvirtinimo tentą.

Muitinės lynas

Turi būti uždėtas, nepažeistas ir tinkamai pervertas.

Užrašai

ILU kodas, geležinkelio kodifikavimas

Apie bet kokius puspriekabės pažeidimus pažymėkite geležinkelio priėmimo akte, keltų bendrovės
ataskaitoje arba faktinėje ataskaitoje.
Pastabą privalo patvirtinti laivininkystės bendrovė, terminalo operatorius, sandėlis arba klientas (atsarginės
puspriekabės) savo parašu ir nurodant pavardę (pavardę būtina nurodyti DIDŽIOSIOMIS raidėmis).
Šaltuoju metų laiku perimdami puspriekabę patikrinkite, ar ant jos stogo nėra ledo arba sniego. Jeigu yra,
būtinai jį pašalinkite! Daugelis terminalų padeda leisdami pasinaudoti ledo šalinimo įranga.

Apie visus nustatytus puspriekabės sugadinimus nedelsdami praneškite
LOADS TODAY mobiliojoje programėlėje.
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6.2.2.

Puspriekabės tentas, stogas ir galinės durys

Stebėkite, kad šoninis tentas būtų tinkamai įtemptas.
Važiavimo metu tentas neturi plazdenti! Galinis vežimėlis turi būti visiškai nuleistas ir uždarytas.
Prieš kelionės pradžią arba atiduodant puspriekabę geležinkelio
arba keltų terminalo operatoriui būtina patikrinti, ar durys uždarytos
teisingai ir tvirtai. Net ir važiuojant įmonės teritorijoje,
puspriekabė turi būti uždaryta.

Griežtai draudžiama pakelti stogą nuo priekinės sienelės atgal. Jeigu krovėjas Jūsų to
reikalauja, nedelsdami kreipkitės į savo LKW WALTER kontaktinį asmenį!

6.2.3.

Muitinės lynas

Prieš kiekvieno važiavimo pradžią muitinės lynas turi būti
pervertas per visus tento įtempimo diržus.
Stebėkite, kad priekinėje sienoje muitinės lynas būtų pritvirtintas
taip, kad jo galai ties galinėmis durimis būtų tinkamo ilgio.

6.2.4.

Šoninė ir galinė apsaugos nuo palindimo po transporto priemone

Jei vykdomas nelydimas kombinuotasis pervežimas
geležinkeliu arba keltu, puspriekabė turi būti perduota tik su
pakeltomis aukštyn šoninėmis ir galinėmis apsaugomis nuo
palindimo po transporto priemone ir pakeltomis purvo gaudyklėmis!
Galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone
tvirtinimo varžtai turi būti perkelti ir gulsčioje padėtyje!
Tai negalioja naujos konstrukcijos puspriekabėms, kurios turi
įmontuotą šoninę ir galinę apsaugą nuo palindimo po transporto
priemone.
Griežtai laikykitės šių nurodymų. Dėl šių nurodymų nesilaikymo gabenant krovinius
geležinkeliu ir keltais apgadinamos mūsų puspriekabės, dėl to būtinas brangus
remontas!
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6.2.5.

Saugus puspriekabių prijungimas ir atjungimas

Prijungdami puspriekabę, patikrinkite ar teisingai užfiksuotas pasukamasis kakliukas balninio tvirtinimo plokštėje.
Atjungdami įjunkite stovėjimo stabdį.

6.2.6.

Oro įrenginio naudojimas ir techninė priežiūra

Po kiekvieno oro linijų atjungimo uždarykite orinės sankabos galvutes tam skirtais apsauginiais dangteliais.
Reguliariai keiskite vilkiko oro džiovinimo kasetę, kad užtikrintumėte
veiksmingą oro džiovinimą. Tai yra svarbi sąlyga gerai
veikiančiam puspriekabės oro arba stabdymo įrenginiui.

6.2.7.

ABS ir EBS naudojimas

Kiekvieno važiavimo metu turi būti prijungtos ABS ir EBS
jungtys.
Naudokite 7 kontaktų EBS kabelį (ISO 7638). Tik taip užtikrinsite
sklandų ir saugų ABS, EBS stabdžių įrangos veikimą. Tai pasitarnaus Jūsų pačių apsaugai.

Jei užsidega Jūsų vilkiko arba raudona ABS, EBS įspėjamoji lemputė, nedelsdami
praneškite LKW WALTER kontaktiniam asmeniui. Užsidegus raudonai įspėjamajai
lemputei, būtina patikra specializuotoje automobilių remonto dirbtuvėje!

LKW WALTER
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6.2.8.

Krovinio tvirtinimo priemonių naudojimas

Pakankamas krovinių tvirtinimo priemonių skaičius (įtempimo diržai, kraštų apsaugos, neslystantys
kilimėliai) ir jų puiki būklė yra būtinoji sąlyga, siekiant užtikrinti efektyvų krovinių tvirtinimą.
Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:
Be tvirtai įmontuotų įtempimo diržų puspriekabėse turėkite mažiausiai
penkis papildomus komplektus (laisvi įtempimo diržai ir terkšlės) bei
pakankamai briaunų apsaugų.
Laisvus, nenaudojamus įtempimo diržus suvyniokite ir juos vilkike laikykite
kartu su kitomis krovinio tvirtinimo priemonėmis (pavyzdžiui, briaunų
apsaugomis)! Laisvų krovinių tvirtinimo priemonių perteklių atvežkite į
vieną mūsų krovinių tvirtinimo priemonių sandėlių.
Pakrovimo metu atkreipkite dėmesį, kad kraunantis personalas krovinio
nestatytų ant nenaudojamų, tvirtai įmontuotų įtempimo diržų arba terkšlių.
Jeigu būtina, juos pakabinkite ant arba virš įkišamų kartelių arba
„Safe Curtain“ puspriekabėse ant tvirtinimo diržo.
Krovinių tvirtinimui draudžiama naudoti įtempimo diržus ir terkšles su
aiškiais susidėvėjimo požymiais. Juos nupjaukite ir pašalinkite.
Terkšlės negali spausti į tentą. Jeigu taip būtų, patikros geležinkelio
terminale metu galimas sustabdymas.
Jeigu naudojate įtempimo diržus, jie turi būti teisingai įkišami į terkšles
(žr. pav.). Jeigu krovinys yra aštriais kraštais, kad apsaugotumėte
įtempimo diržus, naudokite kraštų apsaugas.

Jeigu nepakanka krovinių tvirtinimo priemonių arba jų savybės netinkamos siekiant
tinkamo krovinio pritvirtinimo, nedelsiant informuokite apie tai savo kontaktinį asmenį.
Iš mūsų Jūs gausite nurodymus, kur galite gauti papildomą įrangą.

6.2.9.

Draudimas klijuoti lipdukus

Griežtai draudžiama ant mūsų puspriekabių klijuoti lipdukus.
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6.3.

Kombinuotojo transporto dokumentų tvarkymas

Tvarkant krovinio dokumentus prašome griežtai laikytis šių taisyklių:
Po pakrovimo visi lydintieji dokumentai turi būti saugomi nuo purvo ir drėgmės dokumentų dėžutėje
(priekinė siena vairuotojo pusėje).
Teisingai uždarykite dokumentų dėžutę.
Puspriekabės dokumentai visada lieka jiems skirtame dokumentų dėkle (dešinėje priekinės
sienos pusėje).

Nedelsiant praneškite apie trūkstamas dokumentų dėžutes ar dėklus, nurodydami
puspriekabės numerį, savo LKW WALTER kontaktiniam asmeniui.

6.4.

Ypatumai kraunant ritinius kombinuotojo transporto atveju

Kombinuotajame transporte ritiniams ir panašiems į ritinius produktams (pvz., cilindrams, dideliems
vamzdžiams, popieriaus ritiniams ir kt.) galioja specialūs saugos nurodymai dėl krovimo ir tvirtinimo.
Nurodymus gausite arba krovimo vietoje arba iš savo
LKW WALTER kontaktinio asmens.
Ritiniams arba panašiems produktams, kurių vieneto svoris
viršija 10 t, standartinėse puspriekabėse galioja bendrasis
krovimo draudimas kombinuotajame transporte.
Išimtis yra taikoma tik kranu keliamoms puspriekabėms
su loviu ritiniams.
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6.5.

Saugus elgesys terminaluose ir uostuose

Terminaluose ir uostuose galioja vietoje taikomi saugos reikalavimai ir elgesio taisyklės.
Taip pat laikykitės ir šių saugumo nurodymų:
Laikykitės nurodyto mažiausio atstumo iki geležinkelio.
Geležinkelio bėgius pervažiuokite tik tam skirtose vietose.
Niekada nesustokite ir nestovėkite ant geležinkelio pervažų!
Griežtai draudžiama būti netoli ožinių kranų darbo zonų puspriekabių kėlimo metu!
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7. Ypatumai
7.1.

Migrantai

Griežtai draudžiama priimti svetimus asmenis į vairuotojo kabiną ar krovinio skyrių. Jei Jūsų
transporto priemonėje patikrinimo metu sulaikomi migrantai, Jūs būsite patrauktas atsakomybėn.
Jums gresia didelės nuobaudos.
Ypač reikia būti atsargiems važiuojant į Didžiąją Britaniją:
Atkreipkite dėmesį, kad transporto priemonė visada būtų gerai uždaryta (pavyzdžiui, su plomba);
reguliariai tikrinkite ar nėra įėjimo žymių arba pažeidimų.
Venkite sustoti šalia krovinių uosto arba kritinėse vietose ir stenkitės sustoti saugiose stovėjimo
aikštelėse.
Po kiekvieno sustojimo patikrinkite savo transporto priemonę, ar joje nepasislėpė nelegaliai važiuojantys
asmenys (pavyzdžiui, po pakrovimo ar iškrovimo, pertraukos).
Laikykitės visų papildomų pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu užsakyme pateiktų instrukcijų.

7.2.

Alkoholis – narkotikai – ginklai

Prekių kontrabanda – taip pat savo reikmėms – griežčiausiai
draudžiama. Laikykitės teisinių nuostatų.
Visiškai draudžiama laikyti, vartoti ar prekiauti narkotikais.
Mes netoleruojame prekybos alkoholiu ir cigaretėmis.
Piktnaudžiavimas vaistais yra griežtai draudžiamas.
Turėti ir naudotis ginklu yra griežtai draudžiama.

Esant pažeidimams, Jums ir Jūsų darbdaviui bus uždrausta dirbti su LKW WALTER!

7.3.

Konfidencialus įmonės informacijos tvarkymas

Visi mūsų LKW TODAY mobiliosios programėlės ir pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu
užsakymo duomenys yra griežtai konfidencialūs ir jokiu būdu negali būti atskleisti
trečiosioms šalims.

LKW WALTER
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7.4.

Naudingi patarimai kuro kortelių turėtojams

Jei kuro kortelė patenka į netinkamas rankas, Jums ar Jūsų įmonei tai gali sukelti didelių
finansinių nuostolių.
Šios priemonės gali apsaugoti nuo nusikaltimų naudojant kuro kortelę:
Nešiokitės kuro kortelę ir niekada nepalikite jos transporto
priemonėje.
PIN-kodas yra slaptas, ir jį gavus reikėtų išmokti mintinai.
Visada laikykite kodą ir kuro kortelę atskirai.
Visada įveskite PIN kodą kai kiti nemato.
Mokėdami kuro kortele neišleiskite jos iš akių.
Prisipylę degalų patikrinkite, ar atgavote savo kortelę.
Praradę kuro kortelę tuojau pat praneškite savo kortelės
aptarnavimo numeriu kortelės aptarnavimo įmonei.

7.5.

Pavojingų krovinių (ADR) vežimas

Pavojingų krovinių vežimas reikalauja didelio atsakomybės jausmo:
Prieš išvykdami pasitikrinkite, ar dar galioja Jūsų vairuotojo pažymėjimas pavojingam kroviniui.
Atidžiai perskaitykite pervežimo arba gabenimo sunkvežimiu užsakymą. Ten rasite visas pavojingų
krovinių vežimui būtinas instrukcijas.
Patikrinkite, ar Jūsų transporto priemonėje yra visiškai sukomplektuotos Jūsų asmeninės ir bendrosios
apsaugos priemonės pagal ADR reikalavimus.
Ypač atkreipkite dėmesį į krovinių tvirtinimą – žiūrėkite 4.5. punktą.
Atkreipkite dėmesį į draudimą kartu krauti skirtingų kategorijų pavojingus krovinius.
Patikrinkite, ar prekė pakankamai „pažymėta“.
Pritvirtinkite pavojingą krovinį žyminčias plokšteles prie transporto priemonės (kombinuotojo transporto
atveju krovinys pažymimas iš visų keturių pusių).
Patikrinkite lydimuosius dokumentus.
Su savimi turite turėti „raštiškas instrukcijas“ (avarijos korteles) ta kalba, kuria skaitote ir kurią suprantate.
Prieš įvažiuojant į tunelį, keliantis keltu ir perduodant į kombinuotųjų krovinių terminalą reikia pranešti
apie pavojingo krovinio vežimą.
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8. Papildomi mokymų dokumentai
8.1.

Vairuotojo apmokymo programa
Kartu su vairuotojo žinynu LKW WALTER pateikia vairuotojo
apmokymo programą.
Šis į praktiką orientuotas apmokymas yra saugaus, apsaugančio
ir aplinką tausojančio vairavimo pagrindas; šiuos apmokymus
LKW WALTER privalo pravesti kiekvienam vairuotojui per 6 mėnesius
nuo jo įdarbinimo pradžios arba kartoti kas tris metus.
Jeigu kyla klausimų dėl konkretaus turinio arba vairuotojų apmokymų
programos eigos, kreipkitės į LKW WALTER kontaktinį asmenį.

8.2.

LKW WALTER duomenų lapai ir apmokymų filmai

Pagal įvairius klientų reikalavimus, pavyzdžiui, dėl asmeninės apsaugos priemonių dėvėjimo įmonės teritorijoje, krovinio tvirtinimo, puspriekabės naudojimo ir kt., LKW WALTER pateikia papildomus informacinius
lapus ir mokymų filmus. Šie turėtų padėti Jums atlikti savo darbą.
Informaciją galite atsisiųsti prisijungę iš LOADS TODAY adresu www.lkw-walter.com arba,
esant poreikiui, ją gausite iš LKW WALTER kontaktinio asmens pervežimų procese.

Vaizdo klipai:
Asmeninės apsaugos priemonės (AAP)
Saugumo taisyklės gamyklos teritorijoje
Patikra prieš kelionės pradžią
Krovinių tvirtinimas
Krovinių tvirtinimo būdai
Vagysčių prevencija
Puspriekabių priežiūra
https://goo.gl/QJ57aW
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A priedas – Gaminių, kuriems gresia vagystė,
transportavimo saugos taisyklės

Gaminių, kuriems gresia vagystė, transportavimo
saugos taisyklės

Gerbiama vairuotoja! Gerbiamas vairuotojau!
Transportuojant gaminius, kuriems gresia vagystė, taip pat Jūsų asmeninės saugos sumetimais,
be LKW WALTER vairuotojo žinyno nurodymų reikia laikytis šių saugos taisyklių.

Bendrieji nurodymai
Atidžiai perskaitykite transporto užsakymą ir saugos taisykles. Jeigu nurodymų negalite įvykdyti,
nedelsiant kreipkitės į LKW WALTER kontaktinį asmenį arba savo vadovą.
Visiškai niekam nepasakokite, kokias prekes Jūs pasikrovėte ir kur važiuojate.
Laiku susiplanuokite pertrauką, kad leisto važiuoti laiko metu atvažiuotumėte į saugią stovėjimo
aikštelę.
Užrakinkite savo transporto priemonę kelionės metu ir kiekvieną kartą, kai ją paliekate. Be to, aktyvuokite savo signalizaciją (jei yra). Perduokite transporto priemonės raktą tiktai įgaliotiems arba Jums
pažįstamiems asmenims.

Maršruto pasirinkimas – Sauga važiavimo metu
Išvažiavęs iš gamyklos teritorijos važiuokite link tikslo greitai ir be nereikalingų sustojimų. Jokiu būdu
nestovėkite pakrautas ir nesaugomas netoli pakrovimo arba iškrovimo vietos.
Atkreipkite dėmesį, ar transporto užsakyme arba pakrovimo vietos rašytiniuose nurodymuose yra
nustatytas specialus maršrutas. Jo būtina laikytis. Jei maršrutas nėra nurodytas, už saugaus maršruto
pasirinkimą esate atsakingas Jūs. Naudokite tiesioginį maršrutą pagrindiniuose keliuose. Esant eismo
trikdžiams, savo nuožiūra galite pasirinkti šalutinius kelius.
Kiekviena LKW WALTER reguliariai naudojama transporto priemonė privalo turėti telematikos prietaisą
(GPS padėties nustatymo sistemą), prie kurio GEO koordinačių LKW WALTER turėtų prieigą ir teisę
jas apdoroti transporto planavimo tikslais.
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Poilsio laikotarpiai – Saugumas stovint
Neleidžiama transporto priemonę pastatyti be apsaugos savo gyvenamojoje vietoje. Iš patirties
žinoma, jog daugiausia vagysčių atsitinka tokiu būdu.
Tiek trumpų pertraukėlių metu savo poreikiams (tualetas, valgymas ir t.t.), tiek ilgesnių sustojimų
metu savo transporto priemonę pastatykite tik saugiose vietose:
-

vaizdo kamerų saugomose stovėjimo arba poilsio aikštelėse

-

kartu su kitomis transporto priemonėmis

-

gerai apšviestoje stovėjimo aikštelės srityje

Dienos, nakties ar savaitės poilsio laiką turite praleisti, be išimties, saugomose stovėjimo aikštelėse
su šiais saugos įtaisais:
-

vaizdo kontrole

-

asmenų kontrole

-

aplinkui aptverta tvora

-

naktiniu apšvietimu

Jokiu būdu nesustokite stovėjimo aikštelėse, poilsio vietose ir kt. („Hot Spots“), kurios žinomos,
kaip pavojingos.

Elgesys neįprastose situacijose, vagystės, avarinės situacijos metu
Jeigu stovėjimo metu pastebėjote įtartinus asmenis, kurie įtartinai juda aplink Jūsų transporto priemonę
arba krapštinėjasi, laikykitės šių saugumo taisyklių:
Niekuo nerizikuokite. Asmeninio saugumo sumetimais venkite konfrontacijos su įtartinais asmenimis.
Svarbiausia – Jūsų sveikata!
Atkreipkite į save dėmesį spausdami garso, šviesos signalus ir įjungdami avarinės šviesos signalizaciją.
Iškvieskite skubią pagalbą. Skubios pagalbos numerius rasite LKW WALTER vairuotojo žinyne.
Užveskite variklį ir pabandykite išvažiuoti iš pavojingos zonos.
Jeigu Jūs esate ne transporto priemonėje, nedelsiant iškvieskite skubią pagalbą.
Avarinės situacijos atveju kuo greičiau informuokite savo kontaktinį asmenį įmonėje LKW WALTER
ir (arba) išorines transportavimo stebėjimo firmas. Jūsų skambučiu bus pradėtas vykdyti tokiam
atvejui numatytas LKW WALTER avarinės situacijos planas.

Jūsų LKW WALTER Security Team

LKW WALTER
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B priedas – bendravimas pakrovimo ir iškrovimo vietoje
Siekdami palengvinti Jūsų bendravimą su kontaktiniais asmenimis pakrovimo ir iškrovimo vietose,
kurie nekalba Jūsų gimtąja kalba, čia pateikiame svarbiausias sąvokas anglų kalba.
(Šaltinis: www.transperanto.org)
General
Code

Lithuanian / Lietuva

German / Deutsch

English

G.1

Pavojingas krovinys

Gefahrgut

Dangerous Goods

G.2

Vairuotojas

Fahrer

Driver

G.3

Atidaryta

Offen

Open

G.4

Uždaryta

Geschlossen

Closed

G.5

Ne

Nein

No

G.6

Taip

Ja

Yes

G.7

Sugadinta

Beschädigt

Damaged

G.8

Ne OK (negerai)

Nicht OK

Not OK

G.9

OK (gerai)

OK

OK

G.10

Vykti į/pas...

Gehe zu

Go to

G.11

Pakrovimo vieta

Ladestelle

Loading place

G.12

Kairėje

Links

Left

G.13

Dešinėje

Rechts

Right

G.14

Likite šioje vietoje

Bleibe hier

Stay here

G.15

Tiesiai

Gerade aus

Straight on

G.16

Startas

Start

Start

G.17

Stop

Stopp

Stop

G.18

Palaukite

Warten

Wait

G.19

Statykite automobilį čia

Hier parken

Park here

Parkplatz

Parking place

G.21

Automobilių stovėjimo
aikštelė
Automobilio tiltas

Fahrzeugwaage

Weighbridge

G.22

Saugu

Sicher

Safe

G.23

Nesaugu

Unsicher

Unsafe

G.24

Pavargęs

Müde

Tired

G.25

Problema

Problem

Problem

G.26

Dokumentai

Papiere

Papers

G.20
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Safety
Code

Lithuanian / Lietuva

German / Deutsch

English

S.1

Maksimalus važiavimo
greitis – 20/30 km/val.

Höchstgeschwindigkeit
max. 20/30 km/h

Speed limit < 20/30 km/h

S.2
S.3
S.4
S.5

Rūkyti – draudžiama
Rauchen verboten
Draudžiama naudoti mobilaus
Mobilfunk verboten
ryšio telefoną
Vartoti alkoholį – draudžiama Alkoholverbot

No smoking
No mobile phones
No alcohol

Draudžiama fotografuoti
Žmonėms įėjimas
draudžiamas
Draudžiama vesti gyvūnus

Fotografieren verboten
No photographs
Mitnahme von Personen
No passengers
verboten
Mitführen von Tieren verboten No animals
Schutzbrille aufsetzen

Wear Safety Glasses

Schutzkleidung benutzen

Wear protective clothing

S.10

Naudokite akių apsaugą
Apsivilkite apsauginius
drabužius
Užsidėkite apsauginį šalmą

Schutzhelm benutzen

Wear helmet

S.11

Naudokite apsauginius batus

Sicherheitsschuhe anziehen

Wear safety shoes

S.12

Naudokite pirštines

Handschuhe benutzen

Wear gloves

S.13

Sanitarinis dušas

Notdusche

Safety shower

S.14

Praplauti akis

Augendusche

Eye wash

S.15

Saugumo instrukcija

Sicherheitsanweisungen

Safety Instructions

Gate house
check

Lithuanian / Lietuva

German / Deutsch

English

ADR Bescheinigung

ADR certificate

Grenze

Border

S.6
S.7
S.8
S.9

D.2

ADR (pavojingų krovinių
sertifikatas)
Valstybinė siena

D.3

Paskambinkite viršininkui

Chef anrufen

Call your boss

D.4

Įeiti draudžiama

Kein Eingang

No entry

D.5

Užpildyti dokumentą

Papier ausfüllen

Fill in the paper

D.6

Asmens tapatybės kortelė

Personalausweis

Means of Identification

Nummernschild

Number plate

Rechnung

Invoice

D.1

D.8

Transporto priemonės
valstybinis numeris
Sąskaita

D.9

Važtaraštis

Ladepapiere

Loading papers

D.10

Krovinio numeris

Liefernummer

Shipment number

D.11

Parašas
Medžiaga pagal raštiškas
instrukcijas

Unterschrift
Material laut schriftlicher Weisung

Signature

D.13

Gesintuvas

Feuerlöscher

Fire extinguisher

D.14

Automobilio žibintai

Fahrzeugbeleuchtung

Lights

D.15

Padangos

Reifen

Tyres

D.16

Rytoj

Morgen

Tomorrow

D.17

Per anksti

Zu früh

Too early

D.18

Per vėlai

Zu spät

Too late

D.7

D.12

LKW WALTER

Tremcard equipment
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D.19

Svorio atžyma

Wiegeschein

Weighbridge ticket

D.20

Plomba

Plombe

Seal

D.21

Vidinio ryšio sistema

Sprechanlage

Intercom

Emergency
Response

Lithuanian / Lietuva

German / Deutsch

English

E.1

Viskas užtikrinta

Alles sicher

All safe

E.2

Sammelstelle

Assembly Point

Notfallübung

Emergency Drill

E.4

Susirinkimo vieta
Specialūs saugumo
apmokymai
Kritiška padėtis

Notfall

Emergency situation

E.5

Vykdyti

Befolgen

Follow

E.6

Evakuacija

Evakuierung, Räumung

Evacuation

E.7

Pavojaus signalas

Alarmsignal

Alarm signal

E.8

Pavojus – dujos

Gasalarm

Gas alarm

E.9

Absorbentas

Absorptionsmaterial

Absorbant material

E.10

Šluota

Besen

Broom

E.11

Kastuvas

Spaten / Schaufel

Spade

E.12

Pirma pagalba

Erste Hilfe

First Aid

E.13

Medicinos centras

Medizinische Abteilung

Medical Centre

Loading
General

Lithuanian / Lietuva

German / Deutsch

English

LG.1

Pakrauti (pakrovimas)

Beladen / Laden

Load

LG.2

Iškrauti (iškrovimas)

Entladen

Unload / Discharge

LG.3

Konteineris / cisterna

Container

Container

LG.4

Konteinerio CSC lentelė

Container CSC Plakette

Container CSC plate

LG.5

Sunkvežimis

LKW (Lastkraftwagen)

Truck

LG.6

Ašies apkrova

Achsgewicht

Axle weight

LG.7

Tuščias svoris

Leergewicht

Tare weight (empty weight)

E.3

LG.10

Apsaugos priemonė, sauganti
Absturzsicherung
nuo nukritimo
Draudžiama lipti
Klettern verboten

LG.11

Baigta

Fertig

Finished

LG.12

Kilogramai

Kilogramm

Kilogramme

LG.13

Krovinio svoris

Ladegewicht

Load weight

LG.14

Maksimalus svoris

Max. Gewicht

Max total weight

LG.15

Per mažai

Zu wenig

Not enough

LG.16

Per daug

Zu viel

Too much

LG.17

Produktas dar neparuoštas

Produkt nicht fertig

Product not ready

LG.18

Likite transporto priemonėje

Im Fahrzeug bleiben

Stay in your vehicle

LG.19

Išjunkite variklį
Pavojaus etikečių pritvirtinimas („Placards“)

Motor abstellen
Switch off engine
Anbringung von Gefahrzetteln
Placarding
(Placards)

Stabdžio trinkelė

Bremsklötze

LG.8

LG.20
LG.21
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Fall protection
No climbing

Wheel chocks
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Loading
Packed

Lithuanian / Lietuva

German / Deutsch

English

LP.1

Tvirtinti krovinį

Die Ladung sichern

Secure the load

LP.2

Krovinių tvirtinimo priemonės

Ladungssicherungsmaterial

Load securing material

LP.3

Sutvirtinimas, sustiprinimas

Verankerung, Verstärkung

Bracing

LP.4

Krauti dvejomis eilėmis

Zweilagig stapeln

Double stacking

LP.5

Tuščia patalpa

Freier Raum

Free space

LP.6

Sutvirtinimo diržai

Spanngurte

Lashing straps

LP.7

Tentas (užuolaidos)

Plane (Gardine)

Curtain

LP.8

Pakrovimo plotas

Ladefläche

Load floor

LP.9

Krovinio planas

Ladeplan

Load plan
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Šaltiniai:
LKW WALTER vairuotojo žinynas paremtas šiomis visuotinai taikomomis bei ECTA/CEFIC
direktyvomis:

•
•
•
•
•
•

BBS direktyvos apie saugų sunkvežimių vairavimą
(2 leidimas – 2013 m. lapkritis)
BBS direktyvos apie saugų sunkvežimių pakrovimą ir iškrovimą
(1 leidimas – 2013 m. gruodis)
BBS direktyvos apie saugų darbą aukštyje chemijos logistikos grandinėje
(1 leidimas – 2012 m. lapkritis)
„Responsible Care Core Principles“
Europos gairės – geroji praktika tvirtinant krovinius kelių transporte
Programa „Operation Clean Sweep ®“

LKW WALTER vairuotojo žinynas yra papildymas įstatymuose numatytam vairuotojų apmokymui
pagal ES direktyvą 2003/59/EB.
Teisiniai nurodymai:
Turinys sudarytas kruopščiai, naudojant patikimus šaltinius. Už pateikto turinio išsamumą, teisingumą ir tikslumą
neatsakome. Galimos spausdinimo ir sakinių klaidos.
Apie įmonę:
LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG
Centrinė būstinė Vienoje/Vienos Noidorfe: AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Įmonė Kufšteine/Tirolyje: AT-6330 Kufstein, Zellerstraße 1
Tel.: +43 5 7777-0, telefaksas: +43 5 7777--33, el. paštas: austria@lkw-walter.com
Už turinį ir tekstą atsakingi: Bernhard Haidacher, Gerhard Müller
Speciali patikra: DEKRA Group

Saugumo taisyklės
Būtina turėti savo asmeninę apsaugos įrangą!

Apsauginis šalmas
Apsauginiai akiniai
Apsauginė nosies burnos kaukė
Kūną dengiantys drabužiai
Signalinė liemenė
Darbo pirštinės
Apsauginiai batai
su plieno galais

Griežtai draudžiama rūkyti
ir vairuotojo kabinoje

Issue LT_2021

Važiuokite saugiu greičiu, laikykitės kelių eismo taisyklių bei įspėjamųjų ženklų!
Laikykitės įmonės darbuotojų nurodymų ir visų įmonės taisyklių
pakrovimo ir iškrovimo vietose!

